Intelligent smågnagerjager med solcellepanel
Oversikt

Vennligst les følgende informasjon nøye
Bruk
Solenergien overføres over solceller til elektrisk energi som deretter lagres i den integrerte
NI-MH-akkumulatoren. Solens skadedyrsapparat sender ut lydbølger på 400 Hz hvert 50
sekund i alle retninger, som dekker ca 650m² sammen med motorvibrasjon.
Disse lydbølger og vibrasjoner er så gjennomtrengende for skadedyr som de blir advart og
forlater dette området. I tungt frekventerte områder bør du bruke to apparater (med 15
intervaller).
Denne enheten er kun til utendørs bruk.

Arbeidsprosess: 5 dager for 1 syklus, summer og motor vibrasjon kombinasjon arbeid.
1. Dag - motorvibrasjon: 2 sek. aktiv / 50 sek. ikke aktiv
2. Dag - summer: 2 sek. aktiv (pip) / 50 sek. ikke aktiv
3. Dag - summer: 2 sek. aktiv (pip) / 50 sek. ikke aktiv, så vibrasjoner på motoren: 2 sek.
aktiv, 50 sek. ikke aktiv.
4. Dag - motorvibrasjon: 2 sek. aktiv, 50 sek. ikke aktiv, så summer: 2 sek. aktiv (pip), 50 sek.
ikke aktiv
5. Dag - uregelmessig vibrasjon

Lasting av akkumulatoren
Før du bruker denne enheten må du sette enheten i flere dager i direkte sollys for at
akkumulatoren skal kunne lastes fullt ut. Sørg for at solceller er i direkte sollys for det meste
av dagen. Vær oppmerksom på de ulike retningene av sollyset fra morgen og kveld (fungerer
også når det er overskyet).

Advarsel
For å unngå skade på enheten, fjern enheten i ekstreme værforhold (is, snø, hagl og flom).
Selv om enheten er vanntett, bør den ikke plasseres i nærheten av et
sprinklersystem.

Installasjonsprosedyrer
Fest de to kontaktene og fest hodet til metallspissen. Sett spissen inn i jorden.
Omtrent en tredjedel av den totale lengden på spissen skal plasseres i jorden.
Når den plasseres i hard jord. Først må du lage et hull med et egnet verktøy eller
treverk og deretter plassere enheten i hullet. Ikke bruk en hammer.

Spesifikasjoner:
Akkumulator:

1 x 1,2V / 600mA NimH

Frekvens:

400Hz - 1000Hz

Område:

ca. 650kvm

Det europeiske direktivet 2012/19 / EF om elektronisk og elektrisk avfall, krever at du
ikke kan kaste bort defekt husholdningsapparat med vanlig avfall. Brukt enhet må samles
separat for å optimalisere gjenvinningsgraden og resirkuleringen av materialene for å
redusere virkningen på helsen og miljøet.
Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental evne, eller av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med
mindre de er under tilsyn eller instruert om bruk av dette apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet . Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med dette
apparatet.

Presisjon og forholdsregler for batteriet bruk
















Kast et brukt batteri i miljøet eller med husholdningsavfall forurenser og unngår
gjenvinning av gjenbrukbare materialer.
Det er viktig å begrense batteriforbruket og å respektere følgende regler:
Favor alkalisk batteri (vare lenger enn saltvannsbatteri) og når det er mulig, bruk
oppladbart batteri.
La brukte batterier og akkumulatorer i tilpassede beholdere som du finner i enkelte
forhandlere. På den måten forurenser metaller ikke miljøet og helsen.
Batteriet må settes inn ved å respektere polaritetsprogrammet på apparatet og
batteriet. En feil posisjonering kan skade klærne, forårsake lekkasje og til og med
provosere brann og eksplosjonen av batteriet.
For å sikre en god funksjon, må batteriet være i god stand. Hvis det er et problem,
sett det nye batteriet.
Prøv aldri å lade batteriet som ikke er laget for dette. Det kan lekke, varme opp,
forårsake brann eller eksplodere.
Bytt alt batteriet samtidig. Bland aldri alkalisk batteri med saltvannsbatteri.
Brukt batteri må fjernes.
Fjern også batteriet hvis du ikke bruker apparatet lenge.
Forsøk aldri å kortslutte terminalen til et batteri.
Kast aldri batteriet i brann fordi de kan eksplodere.
Ta ut akkumulatoren fra klærne før du laster den på igjen.
Vi anbefaler at en voksen ser på om et barn endrer batteriet for å respektere disse
reglene.
Hvis du svelger et batteri, gå straks til legen din eller på sykehuset.
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